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Módosítás 1
Guido Reil

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a decentralizált 
ügynökségek fontos szerepet játszanak az 
uniós szakpolitikák előkészítésében és 
végrehajtásában, különösen a technikai, 
tudományos, operatív, illetve szabályozói 
feladatok ellátása terén; ebben az 
összefüggésben nagyra értékeli a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó négy ügynökség 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA és 
Európai Képzési Alapítvány [ETF]) által 
végzett munka jelentőségét és minőségét;

1. megállapítja, hogy az uniós 
ügynökségek száma 2000 óta igen 
jelentősen megnőtt; ezt demokratikus 
szempontból problémásnak tartja, mivel 
az ügynökségek egy része közigazgatási 
feladatokat lát el, melyek ellátása jelentős 
hatást gyakorol a polgárokra, ugyanakkor 
az ügynökségek a tagállamoktól 
függetlenek, így nincs demokratikus 
legitimitásuk; kiemeli, hogy 2000 és 2013 
között az uniós ügynökségek személyzeti 
létszáma megnégyszereződött, az uniós 
költségvetésből való részesedésük pedig 
nyolcszorosára nőtt, és hogy 2018-ban az 
ESZT kivételével az uniós ügynökségek 
összesen 4,2 milliárd EUR-t kaptak, azaz 
20%-kal többet, mint 2017-ben; 
megállapítja, hogy a szociális és a 
foglalkoztatási területen a különböző 
ügynökségek egymással párhuzamosan 
dolgoznak, átfedésben lévő 
megbízatásokkal és hatáskörökkel; 
megállapítja különösen, hogy átfedések 
vannak az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
és az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért között, 
valamint jelentős átfedések az Európai 
Képzési Alapítvány és az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ között;

Or. de

Módosítás 2
Elena Lizzi

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a decentralizált 
ügynökségek fontos szerepet játszanak az 
uniós szakpolitikák előkészítésében és 
végrehajtásában, különösen a technikai, 
tudományos, operatív, illetve szabályozói 
feladatok ellátása terén; ebben az 
összefüggésben nagyra értékeli a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó négy ügynökség 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA és 
Európai Képzési Alapítvány [ETF]) által 
végzett munka jelentőségét és minőségét;

1. kiemeli, hogy az ügynökségek által 
betöltött szerepeknek költség- és 
erőforrás-hatékonyabbaknak kellene 
lenniük; túlzottnak találja a 2019-ben a 
43-at elérő uniós ügynökségek és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó ügynökségek számát 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA és 
Európai Képzési Alapítvány [ETF], 
amelyekhez 2019-ben hozzáadódott az 
Európai Munkaügyi Hatóság [ELA] is);

Or. it

Módosítás 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. nagyra értékeli, hogy a nem 
megfelelő emberi erőforrások és a 
költségvetési korlátok ellenére a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó valamennyi 
ügynökség teljesítette célkitűzéseit és 
munkaprogramjait; úgy véli, hogy ezek a 
kihívások a jövőben kockázatot jelentenek 
majd az ügynökségek feladataira nézve, és 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
megfelelő személyzetet és pénzügyi 
forrásokat biztosítsanak, amelyek lehetővé 
teszik az ügynökségek számára, hogy 
továbbra is nagyon magas teljesítési 
aránnyal hajtsák végre 
munkaprogramjaikat;

Or. en
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Módosítás 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy demokratikus 
elszámoltathatóságukhoz elengedhetetlen 
az átláthatóság és az, hogy a polgárok 
tisztában legyenek az ügynökségek 
létezésével; úgy véli, hogy az ügynökségek 
forrásainak és adatainak használhatósága 
és könnyű hozzáférhetősége kiemelkedő 
fontosságú; kéri ezért annak értékelését, 
hogy jelenleg hogyan mutatják be és 
teszik elérhetővé az adatokat és a 
forrásokat, valamint hogy a polgárok 
milyen mértékben találják azokat könnyen 
azonosíthatónak, felismerhetőnek és 
hasznosíthatónak;

Or. en

Módosítás 5
Elena Lizzi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elégedetten állapítja meg, hogy az 
Európai Számvevőszék 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves jelentése szerint a 
Számvevőszék valamennyi ügynökség 
számláinak megbízhatóságáról korlátozás 
nélküli hitelesítő ellenőri véleményt adott 
ki; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
valamennyi ügynökségre vonatkozóan 
korlátozás nélküli hitelesítő ellenőri 
véleményt adott ki az éves beszámolók 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről 
és szabályszerűségéről; megjegyzi 
továbbá, hogy a Számvevőszék az EASO 
kivételével valamennyi ügynökségre 

törölve
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vonatkozóan korlátozás nélküli hitelesítő 
ellenőri véleményt adott ki az éves 
beszámolók alapjául szolgáló kifizetések 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

Or. it

Módosítás 6
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli és ösztönzi az ügynökségek 
közötti együttműködést az uniós 
ügynökségek hálózatának (EUAN) 
keretében és azon túl, mivel ez a hálózat 
fontos szerepet játszik a lehetséges 
hatékonyságnövelések azonosításában és 
előmozdításában, a hozzáadott érték 
növelésében, valamint az ügynökségek és 
az érdekelt felek közötti hatékony 
kommunikáció biztosításában; nagyra 
értékeli és ösztönzi a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó 
ügynökségek közötti, a szinergiát, a 
kiegészítő jelleget és az erőforrások 
megosztását szolgáló szoros 
együttműködést;

3. ösztönzi az ügynökségek közötti 
együttműködést az uniós ügynökségek 
hálózatának (EUAN) keretében és azon túl, 
hogy növelje azok hatékonyságát, 
hozzáadott értéket teremtsen, valamint 
biztosítsa a kiegészítő jelleget és az 
erőforrások megosztását, továbbá a 
feladatok megkettőzését és a pazarlást;

Or. it

Módosítás 7
Elena Lizzi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
által az uniós ügynökségek 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében 

4. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
Számvevőszék által az uniós ügynökségek 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
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tett észrevételek többsége a korábbi 
évekhez hasonlóan a közbeszerzési 
eljárások hiányosságaira vonatkozik; 
ösztönzi az ügynökségeket, hogy javítsák 
tovább közbeszerzési eljárásaikat, és 
biztosítsák a közbeszerzések teljes körű 
szabályszerűségét és legjobb értékarányát; 
megjegyzi, hogy a Számvevőszék hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás 
tekintetében tett észrevételei a szerződő 
felektől, a külső tanácsadástól és a 
kölcsönmunkaerőtől való túlzott 
függőségre utalnak;

jelentésében tett észrevételek többsége a 
korábbi évekhez hasonlóan a közbeszerzési 
eljárások hiányosságaira vonatkozik; 
ösztönzi az ügynökségeket, hogy javítsák 
tovább közbeszerzési eljárásaikat, és 
biztosítsák a közbeszerzések teljes körű 
szabályszerűségét és legjobb értékarányát; 
megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
tekintetében tett észrevételei a szerződő 
felektől, a külső tanácsadástól és a 
kölcsönmunkaerőtől való túlzott 
függőségre utalnak;

Or. it

Módosítás 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja a Számvevőszék azon 
következtetését, hogy a keretszerződések 
alkalmazása nem akadályozhatja a 
tisztességes és versenyen alapuló 
közbeszerzési eljárást, és hogy az 
árversenynek figyelembe kell vennie az 
összes főbb árelemet; úgy véli, hogy a 
piacelemzésen és a közös eljárás 
megvalósíthatóságának bizonyítékán 
alapuló közös közbeszerzési eljárások 
vagy intézményközi keretszerződések 
segíthetnek az ügynökségeknek 
hatékonyabbá válni és 
méretgazdaságosságot elérni, és 
különösen hasznosak lehetnek az újonnan 
létrehozott ügynökségek, például az 
Európai Munkaügyi Hatóság számára;

Or. en
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Módosítás 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli a Bizottságnak a 
foglalkoztatás és a szociális politika 
területén működő uniós ügynökségekről 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF és EU-
OSHA) szóló, 2019-ben közzétett értékelő 
jelentését az ügynökségek relevanciájáról, 
hatékonyságáról, koherenciájáról és 
uniós hozzáadott értékéről; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Bizottság számos 
javításra szoruló területet azonosított, de 
értékelő jelentése összességében igen 
pozitív, és megállapítja, hogy az 
ügynökségek feladataikat magas 
hozzáadott értékkel és ár-érték arány 
mellett látták el, valamint hogy munkájuk 
releváns és hasznos volt az érdekelt felek 
számára;

Or. en

Módosítás 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. elismeri az ügynökségek által az 
információcsere és az együttműködés 
terén elért eredményeket, és 
hangsúlyozza, hogy további 
intézkedésekre és jobb együttműködésre 
van szükség a költségek csökkentése, a 
hatékonyság növelése és az ügynökségek 
közötti erősebb szinergiák elérése 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. üdvözli az Európai Munkaügyi 
Hatóság (ELA) létrehozását, amelynek 
alapító rendeletét 2018 márciusában 
terjesztették elő, és amely 2019 
októberében kezdte meg működését; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy 
elegendő pénzügyi forrás álljon 
rendelkezésre e hatóság létrehozásához; 
kitart amellett, hogy ezt a finanszírozást 
ne az egyéb – foglalkoztatással és szociális 
ügyekkel foglalkozó – ügynökségeknek 
juttatott források és költségvetési sorok 
átcsoportosításával érjék el, és hogy az 
Európai Munkaügyi Hatóságnak – új 
szerv lévén – új erőforrásokra van 
szüksége a zökkenőmentes működéshez; 
különösen hangsúlyozza, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság felállítása nem 
eredményezheti az EURES forrásainak és 
képességeinek csökkentését, mivel az 
kulcsfontosságú szerepet játszik az uniós 
polgárok munkavállalói mobilitásának 
megkönnyítésében, valamint 
szolgáltatásokat és partnerségeket kínál az 
álláskeresők és a munkaadók, az állami 
foglalkoztatási szolgálatok, a szociális 
partnerek és a helyi hatóságok számára; 
ezért hangsúlyozza, hogy egyértelmű és 
különálló költségvetési sorokat kell 
fenntartani mind az Európai Munkaügyi 
Hatóság, mind az EURES számára;

Or. en
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Módosítás 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. rámutat, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság (ELA) segíteni fog a 
munkavállalói mobilitásra és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálására 
vonatkozó uniós szabályok hatékony és 
tisztességes végrehajtásának 
biztosításában, segíteni fogja a nemzeti 
hatóságokat e szabályok érvényesítésében, 
és megkönnyíti a polgárok és a 
vállalkozások számára a belső piac 
előnyeinek kihasználását; úgy véli, hogy 
bár a négy ügynökség (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF és EU-OSHA) 
túlnyomórészt kutatásközpontú, 
hasznosan támogathatnák és 
hozzájárulhatnának az Európai 
Munkaügyi Hatóság munkájához.

Or. en

Módosítás 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. arra ösztönzi az uniós 
ügynökségeket, hogy mérlegeljék egy 
alapvető jogokra vonatkozó stratégia 
elfogadását, beleértve az alapvető jogokra 
való utalást egy olyan magatartási 
kódexben, amely meghatározhatná 
alkalmazottainak kötelezettségeit és a 
számukra nyújtandó képzést; az alapvető 
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jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértés 
feltárását és bejelentését szavatoló 
mechanizmusok kialakítását, amelyek 
egyúttal azt is biztosítják, hogy az érintett 
ügynökség főbb szervei mielőbb tudomást 
szerezzenek az ilyen jellegű jogsértések 
kockázatáról; az alapvető jogokat érintő 
fenyegetések haladéktalan elhárítása, 
valamint az alapjogi politika szervezeten 
belüli folyamatos fejlesztése érdekében 
adott esetben az alapjogi tisztviselői 
tisztség létrehozását, amely tisztviselő – a 
többi alkalmazottal szembeni bizonyos 
fokú függetlenség biztosítása érdekében – 
az igazgatótanácsnak tartozna közvetlen 
jelentéstételi kötelezettséggel; rendszeres 
párbeszéd kialakítását a civil társadalmi 
szervezetekkel és az érintett nemzetközi 
szervezetekkel az alapjogi kérdésekről; az 
alapjogok betartásának alapfeltételként 
történő meghatározását azon 
együttműködések esetében, amelyeket az 
érintett ügynökség külső szereplőkkel – 
különösen a nemzeti közigazgatások 
operatív szintű együttműködésben részt 
vevő tagjaival – alakít ki;

Or. en

Módosítás 14
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja, hogy valamennyi 
ügynökség összpontosítson a nyilvános 
kommunikációra és a nyilvánosságra, 
mivel létezésüket és tevékenységeiket a 
polgárok gyakran nem ismerik el;

Or. en
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Módosítás 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja az ügynökségek 
hálózatát, hogy dolgozzon ki egy arra 
irányuló általános politikát, hogy az 
állandó személyzetet ne helyettesítsék 
költségesebb külső tanácsadókkal.

Or. en


